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C
om s’explica l’èxit
del seu blog?
L’anàlisi és claríssi-
ma: a Reus hi fa falta
unmitjà escrit de re-

ferència. Perquè es troben a fal-
tarmitjans escrits que facin cròni-
ca social però, sobretot, que va-
gin més enllà en l’anàlisi del que
passa a la ciutat dia a dia.

Que vagin més enllà de la no-
tícia estricta?
Evidentment. Avui dia, hi ha gabi-
nets de premsa, diaris digitals,
Twitter, Facebook, ràdios… vull
dir que és gairebé impossible no
saber què ha passat. Però aquest
allau informatiu, sovint, no és ca-

paç d’aprofundir o d’oferir-te
una mirada diferent.

Però Reus és una ciutat amb
una tradició de premsa molt
antiga…
Després de la Guerra Civil no ha
estat tan així… El gran Enric Tri-
caz sempre diu quementre que a
Tarragona són gent de diari, a
Reus som gent de ràdio. I té raó.

I els diaris digitals?
N’hi ha que estan bé. Però la sen-
sació que tinc és que tots sónmas-
sa semblants, que tots t’oferei-
xen, si fa o no fa, el mateix pro-
ducte. Que hi ha un tipus de pe-
riodisme que, almenys en el cas
de Reus, tendeix a desaparéixer.

Quin tipus de periodisme?
Li explicaré amb una cosa que
em va passar fent el blog, durant
la campanya electoral de les últi-
mes municipals. Iniciativa per
Catalunya fa un míting a Reus i
els periodistes, en comptes de
quedar-se a l’acte a veure què
diuen, agafen el candidat prèvia-
ment i li pregunten què dirà i
l’enregistren…

I el candidat els resumeix el
discurs abans de començar…
Això és. I això és tan habitual
que, aquell dia, el candidat d’IC,
pensant-se que els periodistes
han fet el mateix i ja han marxat
tots, comença a dir coses com

“aquest racista de merda del
Garcia Albiol”. I jo era allà.

I ho publica al blog.
I el candidat d’Iniciativa em tru-
ca l’endemà escandalitzat, dient-
meque es pensava que tots els pe-
riodistes no hi eren i que per això
s’havia deixat anar tant.

Per això havia dit el que
pensava…
Exactament. Vull dir que avui
dia segur que hi ha bons i mals
periodistes, com sempre. Però sí
que és cert que, abans, per norma
general, anàvem més als llocs. Jo
recordo que a Ràdio Reus, per
exemple, i per tard que fos, la con-
signa sempre era que ens havíem

de quedar fins al final dels actes.
I sap què passa?

Digui…
Que com a periodista és legítim
anar a un acte i estar-t’hi cinc mi-
nuts. De vegades no tens més re-
mei, o les empreses t’ho dema-
nen. Però entre això o escoltar-
te’l de principi a fi, a la força en
surten dos periodismes diferents.

Com és el món de Reus?
Hi ha dos Reusmolt diferenciats.
D’una banda, hi ha la gent de
Reus que està al capdavant de les
entitats, que estira del carro, que
és emprenedora i que té un senti-
ment identitari molt fort, i des-
prés hi ha un altre Reus que va
completament a la seva i que no
s’implica en res.

Com a tot arreu, suposo.
Suposo que sí, però és veritat que
el reusenc de tota la vida sent les
coses de Reus molt intensament,
i se les fa molt seves. Un com-
pany periodista em deia fa poc
que si surts a la televisió de
Tarragona et coneixen quatre
comptats, mentre que si surts a la
tele de Reus et coneix absoluta-
ment tothom.

Es dilueix aquest sentiment
identitari?
Proporcionalment, sí. La ciutat
ha crescut, ara som molta més
gent i és evident que al Centre de
Lectura, per exemple, que és una
autèntica institució local, no hi
ha socis que siguin d’origen roma-
nès o magrebí.

Com definiria els reusencs?
Hi ha de tot, naturalment, però el
reusenc, per essència, és una per-
sona inquieta i molt oberta. No-
més així s’explica que la ciutat
s’hagi posicionat com ho ha fet i
que comercialment sigui com és.
Si no és per la seva obertura de
mires, aquesta ciutat, que per no
tenir no té ni recursos naturals,
no s’entèn de cap de les maneres.

Es miren masssa el melic?
Un dels defectes dels reusencs és
mirar-semassa elmelic, sí. I segu-
rament és per això que no hem
estat capaços d’adonar-nos que
la ciutat ha canviat i que dins de
Reus hi ha altres Reus.

Hi hagut miopia en les rela-
cions Tarragona-Reus?
Que defensis els teus interessos
coma ciutat, no ésmiopia. És evi-
dent que les dues ciutats estan
condemnades a entendre’s i que
això és una gran àreametropolita-
na. Ni tan sols cal posar en dubte
que Tarragona és capital, però sí
que podem discutir sobre la seva
generositat a l’hora d’exercir
aquest paper.
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REUS DEPORTIU
REGALA SALUT!!!

Si ets soci, agafa a recepció un descompte del 75% en la ma-

trícula i regala-li a un amic... Tú també tindràs premi!!

*Promoció vàlida del 3 al 31 d’octubre.

Vols fer salut?

Vine al macrocomplex del Reus Deportiu, amb 10.000 m2 d’instal·lacions.

Ludoteca infantil, Bar-Restaurant amb Terrassa, Servei Metge, fisioteràpia i massatge,

Jacuzzis, saunes i banys de vapor, 3 Piscines cobertes i 3 de descobertes, Gimnàs de 400

m2, Solàrium, 4 sales per classes dirigides

Més de 100 hores a la setmana d’activitats dirigides: Cycling, Body Pump, Body Combat,

Stretching, Aquagym, Aquamaster, etc.

Pistes de Tennis i Pàdel, Karate, Judo, Hapkido i Tai Txi, Classes de Pilates i Ioga

REUS DEPORTIU Esport i Salut C/Antoni Gaudí 66 - 43203 REUS - Telèfon 977 328 399 www.reusdeportiu.cat

JosepBaiges, periodista


